
  Detaliu pentru invitatia / anunt numarul 421022

 Inapoi

Operatorii economici inregistrati au posibilitatea de a selecta invitatia in vederea primirii de notificari privind evenimentele acestei proceduri
de achizitie publica.

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Detaliu invitatie de participare / anunt de participare simplificat
Tip legislatie: Legea nr. 99/23.05.2016
Autoritate contractanta: Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Numar invitatie / anunt: 421022 / 11.01.2018
Denumire contract: Incarcator frontal telescopic - SRCF BUC
Stare procedura: In Desfasurare
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)  DESCRIERE

I.1.1)  Sediul social
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA 
Cod fiscal:  RO 11054529,   Adresa:  str. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, Bucuresti,  Telefon:  +40 372843299,  Fax: 
+40 213192432

I.1.2)  Adresa la care se transmit ofertele: 
In SEAP

I.1.3)  Adresa (locul) de deschidere a ofertelor: 
In SEAP

I.2)  TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA
I.2.1)  Tip Autoritate Sectorial: Da
I.2.2)  Tip Activitate: Servicii feroviare

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)  DESCRIERE

II.1.1)  Denumire contract: 
Incarcator frontal telescopic - SRCF BUC

II.1.2)  Tip contract: Furnizare
II.1.3)  Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice
II.1.5)  Obiectul contractului: 

Incarcator frontal telescopic conform Caiet de sarcini. Entitatea contractanta va raspunde la orice clarificare solicitata in
termen de doua zile lucratoare de la primirea unei astfel de solicitari din partea operatorului economic, dar nu mai tarziu de
trei zile lucratoare inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

II.1.6)  CPV: 43250000-0 - Incarcatoare cu bena frontala (Rev.2)
II.1.7)  Impartire pe loturi: Nu

II.2)  CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI / ACORDULUI CADRU
II.2.1)  Valoare estimata: 951,390 RON

SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII
III.1)  CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT

III.1.1)  Conditii suplimentare, garantie de participare
Conditii suplimentare
Denumire Descriere

Garantie de participare

Se solicita garantie de participare în cuantum: 9.513,90 lei.Garantia pentru participare
poate fi constituita sub una din urmatoarele forme: a)virament bancar ; ordin de plata
în favoarea autoritatii contractante CUI 15548207 ; cont nr. RO 33 BITR 0044 1003
8162 RO01 deschis Veneto Banca Scpa Italia Montebelluna , Sucursala Bucuresti ,
confirmat de banca emitenta pâna la data limita de depunere a ofertelor b)instrument
de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de
asigurari Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de
participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe
baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate . Garantia de
participare poate fi constituita si în alta moneda decât lei, la un curs de reconversie
afisat de BNR, din data publicarii anuntului de participare in SEAP Garantia de
participare se va prezenta in SEAP cel mai târziu la data si ora limita de primire a
ofertelor În cazul depunerii de oferte în asociere, garantia de participare trebuie
constituita în numele asocierii si sa mentioneze ca acopera în mod solidar toti
membrii grupului de operatori economici. Perioada de valabilitate a garantiei de
participare este cel putin egala cu cea a ofertei si anume 90 de zile, de la termenul
limita de primire a ofertelor.

Garantie de buna executie Garantia de buna executie se constituie in termen de 5 zile lucratoare de la data
semnarii contractului. Garantia de buna executie va fi de 5 % din valoarea
contractului de furnizare produse, fara TVA. Mod de constituire a garantiei de buna
executie a contractului : - Instrument de garantare emis in conditiile legii de o



societate bancara sau o societate de asigurari . - prin retineri succesive de 5 % din
plata cuvenita pentru facturile partiale. În acest caz contractantul are obligatia de a
deschide un cont la dispozitia entitatii contractante, la unitatea Trezoreriei Statului din
cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil
distinct la dispozitia autoritatii contractante.Suma initiala care se depune de catre
contractant în contul astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5 % din pretul
contractului . Pe parcursul îndeplinirii contractului, entitatea contractantã urmeazã sã
alimenteze acest cont de disponibil prin retineri succesive din sumele datorate si
cuvenite contractantului pânã la concurenta sumei stabilite drept garantie de bunã
executie Entitatea contractantã va înstiinta contractantul despre vãrsãmântul efectuat,
precum si despre destinatia lui. Contul astfel deschis este purtãtor de dobândã în
favoarea contractantului.

 
III.2)  CONDITII DE PARTICIPARE

III.2.1)  Criterii de calificare 
Criterii de calificare
Denumire  
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al
profesiei
 Descriere: Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.177, 178, 180
din Legea nr.99/2016. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi
prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la
finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi : - Certificat de atestare fiscala privind lipsa datoriilor cu privire la plata
impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la bugetul general consolidat ( MFP - ANAF) la data prezentarii . -
Certificat de atestare fiscala privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor si taxelor locale si alte venituri ale bugetului local
la data prezentarii - Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de
supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul
acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; Prezentarea DUAE conform.art.202 alin.1
din Legea 99/2016. Obligatia completarii si prezentarii initiale a DUAE de catre ofertanti/candidati (inclusiv pentru
asociati/subcontractanti/terti sustinatori) ca prima dovada a neîncadrarii în situatiile de excludere si a îndeplinirii cerintelor de
capacitate . Odata cu DUAE se va depune in SEAP si acordul de asociere , acordul de subcontractare cat si angajamentul
tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care
rezulta modul efectiv in care se va materializa sus?inerea acestuia/acestora), daca este cazul. Pentru persoanele fizice / juridice
straine orice document considerat edificator emis de autoritati competente din tara respectiva . Pentru indeplinirea obligatiilor
prevazute la art.73 din Legea nr. 99/2016, declaram mai jos persoanele cu functie de decizie/ persoanele împlicate în procedura
de atribuire si persoanele ce pot influenta continutul documentatiei de atribuire, în vederea atribuirii contractului : Pioaru Marcel
– Director Regional ; Radu Liviu – Director Adjunct Economic; Maraloi Laurentiu – Sef Divizie Investitii; Visalon Daniel – Sef
Divizie Linii ; Andrei Eugen - Sef Serviciu Mecanizare-M.R; Iulian Cimpeanu – Sef Serviciu P.V.T.P.; Gheorghe Vasilica – Sef
Oficiu Juridic ;Epuran Danut - Oficiul Juridic ; Nae Maria - Serviciu PVTP; Lospa Liliana - Sef Serviciu Achizitii Publice ; Floricel
Caroleta – Serviciul Achizitii Publice ; Lulea Constanta - Serviciul Achizitii Publice; Ionescu Florian – Serviciul Achizitii Publice ;
Marin Andreea - Sef Serviciu BVFPR; Ilie Corina-Petruta - Serviciul BVFPR. Se solicita prezentarea Declaratiei privind
neincadrarea in situatiile prevazute la art 73 – Formular 5 Sectiunea Formulare odata cu DUAE de catre toti participantii la
procedura de atribuire ( ofertant , asociat , subcontractant si tert sustinator ) În conformitate cu prevederile art. 186 din Legea nr.
99/2016, se solicita documente relevante care sa dovedeasca forma de înregistrare si, dupa caz, de atestare ori apartenenta din
punct de vedere profesional, în conformitate cu cerintele legale din tara în care este stabilit operatorul economic.Operatorii
economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca
operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are
capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Documentele justificative care probeaza
îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre
ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi :
Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte domeniul de
activitate principal/ secundar, codurile CAEN aferente acestora , iar informatiile sa fie reale/actuale la data prezentarii Pentru
persoanele fizice / juridice straine: documente echivalente emise in tara de rezidenta . Completarea DUAE in conformitate cu
Notificarea nr.240/2016 Cerinta se aplica inclusiv pentru subcontractati si/sau terti sustinatori care completeaza informatiile
aferente situatiei lor la nivelul unui DUAE distinct.
Capacitatea tehnica si/sau profesionala
 Descriere: -Experienta similara: Lista livrarilor de produse realizate in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani, cu
indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati. Experienta similara se va demonstra prin prezentarea unui
contract sau cumul de mai multe contracte din care sa reiasa furnizarea de produse similare in ultimii 3 ani, cu o valoare
individuala / cumulata de minim 951.390,00 lei fara TVA,(1)Capacitatea tehnica si profesionala a ofertantului/candidatului poate
fi sustinuta, pentru îndeplinirea unui contract, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente între ofertant
si persoana respectiva. (2) În cazul în care ofertantul/candidatul îsi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocând
si sustinerea acordata, în conformitate cu prevederile alin. (1), de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi
entitatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces în orice moment la resursele necesare, prezentând
un angajament în acest sens din partea tertului/tertilor. Pentru informatii suplimentare privind modalitatea de indeplinire a
nivelul(urilor) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate consultati fisa de date

SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)  PROCEDURA

IV.1.1)  Tipul procedurii Cerere de oferta / Procedura simplificata - Intr-o singura etapa
IV.1.2)  Modalitate de desfasurare: Procedura online

IV.2)  CRITERII DE ATRIBUIRE



IV.2.1)  Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut
IV.2.2)  Se va organiza licitatie electronica: Nu

IV.3)  INFORMATII ADMINISTRATIVE
IV.3.1)  Modul de obtinere a documentatiei de atribuire: 

S.E.A.P.
IV.3.2)  Limba de redactare a ofertei: Romana
IV.3.3)  Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.4)  Data limita de depunere a ofertelor: 30.01.2018 15:00
IV.3.5)  Data si ora deschiderii ofertelor: -
IV.3.6)  Data limita de valabilitate a ofertei: 90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)  MOD DE FINANTARE

VI.1.1)  Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu
VI.1.2)  Tip de finantare: Alte fonduri 
Data expedierii prezentei invitatii / anunt: 11.01.2018 11:43

Inapoi  Detalii procedura


